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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Appels en peren 
 

1p 1 In de figuur staat hoeveel appels en peren in een bepaalde periode in Nederland 
werden geoogst. 
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In welke periode zal (bij gelijkblijvende vraag) de prijs van peren het laagst zijn 
geweest? 
A na de oogst van 2001 
B na de oogst van 2002 
C na de oogst van 2003 
D na de oogst van 2004 
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1p 2 In de afbeelding is aangegeven hoeveel kg fruit per ras per ha wordt geoogst. 
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overig

Jonagold
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Rode van Boskoop

Cox s Orange Pipin
appelrassen

overig

Conference

Stoofperen

Doyenne du Comice
perenrassen

1000 kg/ha 
 

 Welk perenras is het meest productief? 
 
........................................................................................................................  
 
 

Composthoop 
 
Door het composteringsproces daalt de zuurgraad van een composthoop. 
Op een verzuurde composthoop wordt kalk gegooid (2 kg/m3). 
 

1p 3 Hoe hoog is de zuurgraad (pH) van kalk? 
A lager dan 7 
B gelijk aan 7 
C hoger dan 7 
 

2p 4 Een verzuurde composthoop is 3 bij 2 meter en 1,5 meter hoog. Er wordt kalk op 
deze hoop gestrooid. 

 Hoeveel kalk moet er op deze hoop gestrooid worden? Schrijf de berekening 
op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Productie graan in Afrika 
 
Een Afrikaanse boer produceert per ha veel minder graan dan een 
Nederlandse boer. In de figuur staat hoeveel een Afrikaanse boer produceert 
per ha. Ook is aangegeven hoe de productie van de Afrikaanse boer verhoogd 
kan worden. 
Onderaan in de figuur staat hoeveel een Nederlandse boer produceert per ha. 
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1p 5 Een Nederlandse boer oogst per ha 10 ton graan.  
Hoeveel ha heeft een Afrikaanse boer nodig om 10 ton te oogsten? 
A 1 ha 
B 2 ha 
C 3 ha 
D 10 ha 
 

1p 6 Wat kan volgens de figuur een boer in Afrika maximaal oogsten per ha? 
A 1 ton 
B 1,5 ton 
C 7 ton 
D 8 ton 
E 10 ton 
 
 

Telen op contract 
 

1p 7 Een akkerbouwer teelt boerenkool 'op contract'. 
Wat hoort bij het telen van boerenkool 'op contract'? 
A De teler verkoopt de boerenkool op de veiling. 
B De teler verkoopt de boerenkool rechtstreeks aan de consument. 
C De teler verkoopt de boerenkool na de oogst aan de groothandel. 
D De teler verkoopt de boerenkool voor de oogst aan de groothandel. 
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Gebruikerstabel stikstof 
 
Sinds 01-01-2006 is er een nieuw mestbeleid. Dit nieuwe beleid heet: stelsel van 
gebruiksnormen. Het oude mestbeleid voldeed niet aan de regelgeving van de 
Europese Unie. Een van de redenen was dat het grondwater nog te veel stikstof 
bevatte. 
Voor ieder gewas en iedere grondsoort heeft het ministerie van LNV een norm 
vastgesteld voor de maximum gift stikstof in kg per ha per jaar. 
 
Tabel: stikstofgebruiksnormen 
aantal kg stikstof per ha per jaar 
 
 

kg N per ha 
per jaar 

gewas 2006 2007 
grasland met beweiden, klei 345 345 
grasland met beweiden, veen 290 290 
grasland met beweiden, zand/löss 300 290 
grasland met volledig maaien, klei 385 385 
grasland met volledig maaien, veen 330 330 
grasland met volledig maaien, zand/löss 355 350 

 
1p 8 Een akkerbouwer had in 2007 6,5 ha beweid grasland op veen. 

 Met hoeveel kg stikstof mocht hij in dat jaar dit grasland maximaal 
bemesten? 

 
........................................................................................................................  
 

1p 9 Bij beweiden mag er minder stikstof worden gegeven dan bij maaien. 
 Geef hiervoor de reden. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Groenbemesting 
 

1p 10 Welke van de volgende beweringen over groenbemesting is of zijn juist? 
1 Door groenbemesting wordt het uitspoelen van mineralen bevorderd. 
2 Door groenbemesting wordt de structuur van de grond verbeterd. 
A alleen 1 
B alleen 2 
C zowel 1 als 2 
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Camping 
 

2p 11 Hieronder staan de prijzen op een camping: 
 
tarief 2006 campingplaats in euro per nacht 
 1/5-20/5 

9/9-25/9 
20/5-24/6 
2/9-9/9 

24/6-1/7 1/7-26/8 26/8-2/9 

2 personen incl. 
auto, 
tent/caravan, 
elektra + water 
op de plaats 

20,10 25,20 32,10 35,00 32,10

extra volwassene 4,50 5,60 7,20 8,00 7,20
extra kind tot 
3 jaar 2,20 2,80 3,50 4,50 3,50

extra kind 
3 tot 12 jaar 3,40 4,50 5,20 6,30 5,20

bijzettentje 2,40 3,00 3,60 4,40 3,60
hond 3,80 5,00 6,25 7,00 6,25
boei 3,40 4,30 5,80 7,00 5,80
extra auto 2,40 3,00 3,60 4,40 3,60
aanlegplaats 
boot (groot) 4,70 6,00 8,00 10,00 8,00

toeristenbelasting 
12 tot 18 jaar 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50

toeristenbelasting 
vanaf 18 jaar 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00

 
Drie volwassenen met een auto en één tent komen op 2 juni op de camping aan. 
Op 6 juni vertrekken ze weer. 

 Wat moeten zij in totaal betalen? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Gft 
 

1p 12 Welke soorten afval behoren tot het gft? 
A appelschillen, afgevallen blad uit de tuin, kattenbakvulling, plastic tasjes 
B dode kamerplanten, wegwerpluiers, theezakjes, kippenbotten 
C eierschalen, aardappelschillen, koffiefilters, snoeiafval 
D oude kranten, konijnenmest, melkpakken, afgemaaid gras 
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Mesten 
 
Een boer kan alleen de beste opbrengsten krijgen als hij zijn gewassen 
voldoende bemest met kunstmest of mest afkomstig van planten of dieren. 
 
 

 
 
Mest Een volwassen koe poept per dag zes emmers 
mest vol, een kalf één emmer. In koeienmest zitten 
verschillende voedingsstoffen waarvan planten goed 
groeien. Soms zit er in koeienmest te weinig van een 
bepaalde voedingsstof. De boer geeft daarvoor dan ook 
nog kunstmest aan de planten. 
 

 
1p 13 In kunstmest zitten naast hoofdelementen ook sporenelementen. 

Wat zijn sporenelementen? 
A Elementen die niet noodzakelijk zijn. 
B Noodzakelijke elementen die bij de plant sporenvorming veroorzaken. 
C Noodzakelijke elementen waarvan de plant veel nodig heeft. 
D Noodzakelijke elementen waarvan de plant weinig nodig heeft. 
 

2p 14 Op een zak kunstmest van 20 kg staan de cijfers 12/8/10. 
 Hoeveel kg fosfor bevat deze zak? Schrijf de berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 15 In de mest van de koeien van boer Hendriks zit te weinig kalium. Hij besluit bij te 
mesten met kunstmest. 
Welke kunstmest bevat het meeste kalium? 
A 12/7/31 
B 13/40/13 
C 19/6/6 
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3p 16 Meststoffen zijn anorganisch of organisch. 
 Kruis in het schema bij elke meststof aan of de stof anorganisch of 

organisch is. 
 
meststof anorganisch organisch 
gier   
compost   
NPK-meststof   
gft   
koemestkorrels   
groenbemesting   

 
1p 17 Doordat in Nederland grote aantallen dieren worden gehouden, wordt er veel 

gebruik gemaakt van dierlijke mest. Er is zelfs een mestoverschot. 
Welke van de volgende beweringen over dierlijke mest is of zijn juist? 
1 Uit dierlijke mest ontsnapt ammoniak. 
2 Dierlijke mest heeft een verzurend effect. 
A alleen bewering 1 
B alleen bewering 2 
C zowel bewering 1 als bewering 2 
 
 

Kringloop 
 
In de afbeelding staat een gedeelte van de mineralenkringloop op een 
veehouderij.  

 
 

1p 18 Op welke plaats in deze kringloop is er sprake van afvoer van mineralen uit het 
bedrijf? 
A bij 1 
B bij 2 
C bij 3 
D bij 4 
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Voedsel versus duurzame energie 

 
2p 19 Op steeds meer bedrijven worden in plaats van voedingsgewassen 

energiegewassen verbouwd. Vroeger liet men landbouwgrond regelmatig een 
jaar braak liggen. Dit komt nu nauwelijks meer voor. Ook het inzaaien van 
akkerranden met wilde planten komt nauwelijks meer voor.  

 Wat zijn wel gevolgen en wat zijn geen gevolgen van het verbouwen van 
energiegewassen? Kruis aan. 

 
 wel gevolg geen gevolg 
De prijs van voedsel stijgt.   

De prijs van landbouwgrond daalt.   

Landbouwgrond wordt intensiever gebruikt.   

De energieprijzen stijgen minder snel.   
 
 

Bloemenveiling 
 

1p 20 Kwekers van bloemen en planten bieden hun producten meestal op de veiling 
aan. De bloemen en planten worden geveild bij afslag. 

 Wat is veilen bij afslag? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 21 Een bloemist kan zijn snijbloemen inkopen op een veiling, bij een groothandel of 
bij een lijnrijder. 

 Noem twee voordelen van het inkopen op een bloemenveiling. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 22 In de week voor Pasen is het aanbod van gele bloemen het drievoudige van de 
week daarvoor. In de week voor Pasen brengen gele bloemen op de veiling in 
vergelijking met de week daarvoor het drievoudige op.  
Waardoor wordt deze prijsstijging veroorzaakt? 
A Doordat er dan weinig aanvoer is op de veiling. 
B Doordat consumenten dan meer voor de bloemen willen betalen. 
C Doordat er dan veel aanvoer is op de veiling. 
D Doordat consumenten dan minder voor de bloemen willen betalen. 
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Elke week worden op bloemenveilingen in Nederland snijbloemen, kamerplanten 
en tuinplanten geveild. Van de prijzen wordt elke week verslag gedaan in 
vakbladen. Ook worden de prijzen vergeleken met die van vorig jaar. Hieronder 
staat een overzicht van veilingprijzen. 
 
kamerplanten       snijbloemen 
gemiddelde veilingprijs in 
eurocenten per stuk 

gemiddelde veilingprijs in eurocenten per 
stuk 

 
wk 15 
2006 

wk 14 
2007 

wk 15 
2007 

 
wk 15 
2006 

wk 14 
2007 

wk 15 
2007 

Begonia 114 131 128 Achillea 12 22 17
Chrysant 64 81 78 Aconitum 19 28 21
Cyclamen 
persicum 

107 128 120
Alstroemeria 

13 14 10

Dracaena 162 159 193 Amaranthus 29 43 46
Ficus 177 199 213 Anemone 21 17 11
Hedera 65 69 69 Antirrhinum majus 20 30 24
Hydrangea 
macrophylla 

247 301 289
Asparagus 

16 15 12

Kalanchoë 64 76 83 Aster 24 18 17
Saintpaulia 66 60 61 Bouvardia 22 33 33
Yucca 380 430 400 Celosia 35 42 40
   Chrysant, geplozen 34 39 22
    Cymbidium 185 170 209
    Dianthus 9 18 13
    Eustoma 

russellianum 
33 35 28

    Phlox 14 20 14
    Freesia 16 18 13
    Gerbera 12 15 8
    Gypsophila 33 72 15
    Helianthus 52 41 20
    Iris 26 16 13
    Lilium 52 56 45
    Limonium 18 20 16
    Matthiola incana 25 34 23
    Roos 19 20 15
    Solidago 16 20 14
    Veronica 16 20 17
    Zantedeschia 42 52 41
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2p 23 Jan heeft een bloemenwinkel. In week 15 van het jaar 2007 kocht hij op de 
veiling: 80 rozen, 60 solidago, 50 veronica, 100 dianthus en 60 gypsophila. 

 Hoeveel moest hij betalen? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 24 In welke week van 2007 (week 14 of week 15) had een kweker het beste zijn 
yucca’s aan de veiling kunnen aanbieden? Of maakte het geen verschil? 
A week 14 
B week 15 
C Het maakte geen verschil. 
 

1p 25 In welke week van 2007 had een groothandel het beste zijn kalanchoë’s bij de 
veiling kunnen kopen? Of maakte het geen verschil? 
A week 14 
B week 15 
C Het maakte geen verschil. 
 
 

Omzetsnelheid 
 

2p 26 Voor een goede omzetsnelheid is het van belang dat een bloemist zijn 
ingekochte potten en vazen snel verkoopt. 

 Noem twee manieren waarop een bloemist de omzetsnelheid van vazen en 
potten kan vergroten. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Prijzen 
 

 
 

1p 27 Een bloemist verkoopt een boeket voor € 16,80. De inkoopprijs van de 
materialen is € 5,60. 
Welk opslagpercentage heeft de bloemist gebruikt? 
A 150% 
B 200% 
C 250% 
D 300% 
 

2p 28 De verkoopprijs van een vaas is € 28,- exclusief btw. 
 Wat is de verkoopprijs inclusief btw? Schrijf de berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 29 Op een vaas van € 32,80 die licht beschadigd is, krijgt een klant 25% korting. 
 Hoeveel moet de klant nu betalen? Schrijf de berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 30 Een bloemist kan verschillende opslagpercentages hanteren. Bloemen en 
planten hebben een hoger opslagpercentage dan vazen en potten. 

 Geef een reden voor het hogere opslagpercentage bij planten en bloemen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 31 Om bij een groothandel te kunnen kopen, moet men ingeschreven zijn bij een 
bepaalde instantie. 

 Bij welke instantie? 
 
........................................................................................................................  
 
 

Zevenblad 
 

1p 32 Een bekend onkruid in de tuin is zevenblad. De plant vermeerdert zich vooral via 
ondergrondse uitlopers. 
 

 
 

 Leg uit waarom met schoffelen dit onkruid niet goed bestreden kan worden. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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PSTVd 
 

1p 33 PSTVd is een plantenziekte. Het is een soort virus dat voorkomt in 
plantensoorten van de nachtschadefamilie, waartoe de aardappel en de tomaat 
behoren. 
Het virus is ontdekt op een bedrijf dat een siergewas, dat ook tot de 
nachtschadefamilie behoort, opkweekt. Het virus kan buiten de plant in 
plantensap overleven. Het kan zich via mensen, gereedschap en machines 
waaraan plantensap zit, verspreiden. 
Nadat op het bedrijf het virus was ontdekt, moesten alle planten geruimd 
worden. De directe schade voor het bedrijf wordt geschat op honderdduizend 
euro. 
Het virus in het siergewas is niet schadelijk voor mensen. 

 Leg uit dat men in dit geval toch tot ruiming overgaat. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Impulsaankoop 
 

1p 34 Hieronder is een klein bloemstukje afgebeeld. Het is gemaakt om klanten te 
verleiden een impulsaankoop te doen. 
 

 
 

 Wat is een impulsaankoop? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Hoveniersbedrijf 
 

4p 35 Hoveniersbedrijf Pothof maakt een rekening voor de aanleg van een border. 
 Maak de rekening af. 

 

naam aantal prijs per eenheid totaal 

Alchemilla mollis 17 € 2,20  

Achillea filipendulina 12 € 1,50  

Hosta fortunei 5 € 2,70  

Vica minor 10 € 1,65  

compost 0,8 m3 € 45,-/m3  

draaiuren machine 3 uur en 
30 minuten € 25,-/uur  

arbeid 10 uur € 35,-/uur  

  totaal  

  btw 19%  

  totaal inclusief 
btw  

 
1p 36 Veel hoveniersbedrijven passen Europees hardhout toe in plaats van tropisch 

hardhout. 
Welke houtsoort is Europees hardhout? 
A dennenhout 
B kastanjehout 
C merantihout 
D sparrenhout 
 
 

Bloemenbureau Holland 
 

1p 37 Bloemenbureau Holland brengt elke maand een kamerplant onder de aandacht. 
In mei van een bepaald jaar wordt de Gerbera onder de aandacht van de 
consument gebracht. De vraag naar Gerbera’s neemt daardoor toe. 
Wat zal er met de prijs van de Gerbera's gebeuren, wanneer het aanbod gelijk 
blijft? 
A De prijs wordt lager. 
B De prijs blijft gelijk. 
C De prijs wordt hoger. 
 
 
 



 917-0986-a-GL-1-o 16 lees verder ►►►

Vanggewas 
 
Op zandgronden spoelen gedurende de herfst, de winter en het vroege voorjaar 
grote hoeveelheden stikstof uit. Deze stikstof kan zo in de vorm van nitraat in 
het drinkwater komen. Om deze uitspoeling tegen te gaan wordt in het najaar 
een vanggewas gezaaid. Het vanggewas neemt de stikstof op. 
Ook in de laanbomenteelt worden vanggewassen toegepast. Het vanggewas 
wordt in het najaar gezaaid en na de winter weer omgeploegd. 
 
In het diagram staat het effect van onder andere vanggewassen op de groei van 
iepen weergegeven. 
 

0
9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

mec
ha

nis
ch

e o
nk

rui
d-

be
str

ijd
ing

mec
ha

nis
ch

e o
nk

rui
d-

be
str

ijd
ing

 en
 irr

iga
tie

bla
dra

mmen
as

witte
 kl

av
er

wint
err

og
ge

Ita
lia

an
s r

aa
igr

as

stamomvang
in cm

De invloed van vanggewas en teeltmethoden
op de stamomvang van iepen 

 
 

1p 38 Bij welk vanggewas groeien de bomen het beste? 
A Italiaans raaigras 
B winterrogge 
C witte klaver 
D bladrammenas 
 

1p 39 Bij welke teeltmethode groeien de bomen het beste? 
A bij mechanische onkruidbestrijding 
B bij mechanische onkruidbestrijding met irrigatie 
C bij het zaaien van vanggewassen 
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1p 40 Kruis in het schema aan wat wel en wat niet een voordeel van het vanggewas is 
voor laanbomen. 
 
 voordeel geen 

voordeel 
Het vanggewas gaat de groei van onkruid tegen.   
Het omgeploegde vanggewas verbetert de structuur 
van de grond. 

  

Het omgeploegde vanggewas voorziet de bomen 
van meststoffen. 

  

 
1p 41 Waaraan moet een vanggewas voldoen? 

A niet winterhard zijn en veel stikstof opnemen 
B niet winterhard zijn en weinig stikstof opnemen 
C winterhard zijn en veel stikstof opnemen 
D winterhard zijn en weinig stikstof opnemen 
 

1p 42 Waardoor is de uitspoeling van stikstof in het voorjaar en in de zomer niet zo 
groot? 
A Er komt dan minder stikstof in de bodem. 
B Het regent dan minder. 
C Planten nemen dan veel stikstof op. 
 

1p 43 Hoe komt stikstof in het drinkwater terecht? 
A Met regenwater komt stikstof naar beneden en komt in sloten terecht, 

drinkwaterbedrijven gebruiken dit slootwater. 
B Met regenwater valt stikstof naar beneden, drinkwaterbedrijven vangen dit 

regenwater op. 
C Met regenwater zakt stikstof diep de grond in, drinkwaterbedrijven pompen 

dit grondwater op. 
 
 

Bestrijdingsmiddelen 
 

1p 44 Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen is veiligheid belangrijk. In de Arbowet 
zijn onder andere afspraken rondom veiligheid vastgelegd. 
Wat is de betekenis van de afkorting 'Arbo'? 
A algemene rechten en beroepsomstandigheden 
B algemene veiligheidsomstandigheden 
C arbeid, recreatie en buiten omstandigheden 
D arbeidsomstandigheden 
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Vermeerdering 
 

2p 45 Planten kunnen op generatieve en vegetatieve manier vermeerderd worden. 
 Kruis in het schema aan of de genoemde methode generatief of  

 vegetatief is. 
 
methode generatief vegetatief 
uitlopers   
scheuren   
zaaien   
stekken   

 
 

Gastouderopvang 
 
Als neveninkomsten is op sommige boerderijen een gastouderopvang. 
Bij gastouderopvang mag men tot maximaal vier kinderen opvangen. De eisen 
die worden gesteld aan gastouderopvang, zijn minder hoog dan aan een 
kinderdagverblijf. 
Een berekening van mogelijke kosten en opbrengsten van gastouderopvang 
staat in de tabel. 
 
gastouderopvang 
Uitgaande van € 5,- per kind per uur, 100 'kinduren' per week, gedurende 
48 weken per jaar. 
opbrengst (a)   
vergoeding opvang   
vaste kosten   
administratiekosten € 1500,-
verplichte verzekeringen € 1000,-
Kamer van Koophandel € 150,-
afdracht gastouderschapsorganisatie € 1600,-
huur 25 m2 à € 45,- per m2 € 1125,-
financieringskosten (eigen investering € 5000,-) € 340,
variabele kosten  
energie € 340,-
reclame, computer, telefoon € 1000,-
speelgoed € 400,-
verzorging (eten, drinken, luiers) € 1300,-
totale kosten (b) € 8725,-
verdiensten (c) (a-b=c)   
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1p 46 Vier weken in het jaar is de gastouderopvang gesloten. 
Zijn de variabele kosten dan lager dan in andere weken? En de vaste kosten? 
A geen van beide 
B alleen de variabele kosten 
C alleen de vaste kosten 
D zowel de variabele als de vaste kosten 
 

2p 47 Hoe groot is de opbrengst a (zie tabel) per jaar van deze gastouderopvang? 
Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 48 Een gastouderopvang vangt vier kinderen in totaal 100 uur op. 
In welke situatie is de opbrengst in euro’s het hoogst? 
A Wanneer de vier kinderen altijd samen aanwezig zijn. 
B Wanneer de vier kinderen zoveel mogelijk niet samen aanwezig zijn. 
C Het maakt geen verschil of ze samen of niet samen aanwezig zijn. 
 

1p 49 Een gastouderopvang vangt vier kinderen in totaal 100 uur op. 
In welke situatie zijn de verdiensten per uur het hoogst? 
A Wanneer de vier kinderen altijd samen aanwezig zijn. 
B Wanneer de vier kinderen zoveel mogelijk niet samen aanwezig zijn. 
C Het maakt geen verschil of ze samen of niet samen aanwezig zijn. 
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Boerderijwinkel 
 
In een bepaalde boerderijwinkel kun je vlees kopen van het eigen bedrijf. 
Daarnaast is de winkel een afhaalpunt voor het Odin groente-abonnement. 
Bij zo’n abonnement ontvang je elke week een tas met verse biologische 
groenten en/of biologisch geteeld fruit. 
De prijs van een abonnement wordt bepaald door verschillende kosten. 
De verdeling van de kosten staat in het diagram.  
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1p 50 Welk deel van de kosten ontvangen de telers van de groenten en het fruit? 
A 40% 
B 71% 
C 84% 
D 100% 
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De kaashandel 
 
Jan en zijn broer Henk hebben samen een kaashandel. Een deel van hun kaas 
verkopen ze in Nederland. De rest verkopen ze in Rusland en Amerika. 
 

1p 51 De broers willen voor de kaas die ze in Rusland verkopen, betaald worden in 
euro's. Hiervoor moet Rusland over euro's kunnen beschikken. 
Hoe kan Rusland aan euro's komen? 
A door euro's aan het buitenland uit te lenen 
B door producten naar eurolanden te exporteren 
C door producten uit eurolanden te importeren 
 

1p 52 De waarde van de dollar ten opzichte van de euro is niet vast. De kaas die de 
broers aan Amerika verkopen, wordt betaald in dollars. 
Wat is de invloed van een daling van de dollar ten opzichte van de euro op de 
opbrengst in euro’s van de kaas die naar Amerika wordt geëxporteerd? 
A De opbrengst stijgt. 
B De opbrengst blijft gelijk. 
C De opbrengst daalt. 
 
 

Bestelauto 
 

1p 53 Voor een bloemenzaak wordt een nieuwe bestelauto aangeschaft. 
In de tabel staan eigenschappen van vier bestelauto’s. 
 
model brandstofverbruik 

(liters/100 km) 
CO2-uitstoot 
(gram/km) 

Fiat Doblo 7,4 174 
Opel Combo 6,3 151 
Renault Kangoo 7,0 165 
Citroën Berlingo 7,5 175 

 
De modellen worden op grond van de gegevens uit de tabel gerangschikt van 
meest milieuvriendelijk naar minst milieuvriendelijk. 
Wat is dan de volgorde? 
A Fiat Doblo - Opel Combo - Renault Kangoo - Citroën Berlingo 
B Opel Combo - Renault Kango - Fiat Doblo - Citroën Berlingo 
C Renault Kangoo - Fiat Doblo - Opel Combo - Citroën Berlingo 
D Citroën Berlingo - Renault Kangoo - Fiat Doblo - Opel Combo 
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